Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de redactie is het niet toegestaan
tekst, fotomateriaal of andere materialen uit de ‘ Toutnieuws’ te verveelvoudigen, op
te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken, op welke
wijze dan ook.

Redactie

Koen van Zanten, teamleider
Berdien Wijnalda, geestelijk verzorger
Tryntsje Nicolai, cliëntenraad
Petra Offinga
Jappie van der Heide
Alida van der Hoek
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2020
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Inleveren kopij

Voor 1 november 2020 via mail of inleveren bij Alida van der Hoek
alida.van.der.hoek@nb.nl

De redactie behoudt het recht om sommige ingezonden stukken niet, dan wel ingekort
te plaatsen. Er wordt een zorgvuldige afweging gedaan door de redactie om artikelen
en foto’s te plaatsen. Anonieme stukken worden niet geplaatst.
Als er stukjes met foto’s door personeel worden aangeleverd, gaat de redactie ervan
uit dat de personen op de foto goedkeuring hebben gegeven om te plaatsen. Dit wordt
niet gecontroleerd door de redactie. De redactie is niet verantwoordelijk voor
publicatie.

Voorwoord
Beste lezer,
Bizar, raar, ongekend, bijzonder, vreemd. Het zijn de woorden die ons de afgelopen maanden om
de oren vlogen om deze tijd te duiden. Een tijd waarin je ontdekt dat wat we normaal vinden,
ineens heel bijzonder is. Een tijd waarin gezelligheid en ontmoeting ineens niet meer
vanzelfsprekend was en soms zelfs onmogelijk. Het maakt ons bewust van onze kwetsbaarheid.
Maar het laat ook zien wat belangrijk is in ons leven, om een waardevolle dag te hebben. Gelukkig
gaat het momenteel goed, kunnen we steeds meer ‘normale’ dingen gaan doen en elkaar
ontmoeten.
De afgelopen tijd hebben we natuurlijk niet stil gezeten. Naast bezoekbeperkingen was er op
Toutenburg ook vermaak. Met de zomertijd is er gelukkig ook buiten veel mogelijk aan ontmoeting
en gezelligheid. Of gewoonweg genieten van de mooie natuur om ons heen. Stil en rustig was het
op Toutenburg zeker niet, er werd volop gesloopt aan de oudbouw en er werd verhuisd naar de
nieuwbouw. Als laatste afscheid hebben we deze Toutnieuws nog gevuld met vele foto’s van
herkenbare en minder herkenbare stukjes oudbouw. Er zijn nu nog slechts de puinhopen. Die gaan
gelukkig plaatsmaken voor natuur. Ik kijk er naar uit dat alles hier volop gaat groeien en bloeien en
benieuwd wat voor prachtige foto’s we daar volgend jaar van kunnen gaan delen. Of nog beter,
dat we er samen gebruik van kunnen maken.
We hopen dat u mee geniet van de verhalen en foto’s. We wensen ieder een goede zomer en voor
nu veel leesplezier.
Berdien Wijnalda
Geestelijk verzorger
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Nieuws van de locatie
Het is inmiddels volop zomervakantie, de scholen zijn dicht en collega’s zijn op vakantie of
staan op het punt een paar weken het werk los te laten. Alles is anders dit jaar, zo ook de
vakantieperiode.
Ik hoor en zie dat veel collega’s maar ook mensen om mij heen dit jaar in de buurt blijven.
Wel even weg, vaak wat minder lang en vooral niet de drukte op zoeken. Ik snap het
helemaal. Zelf ben ik onlangs een weekje naar Zeeland geweest. Een mooie rustige
omgeving met strand, bos, polderlandschap en hele mooie historische plekjes. Mocht u
nog op vakantie gaan dan hoop ik dat u een fijne en ontspannen periode hebt.
Wat is er zoal te melden over Toutenburg. In willekeurige volgorde zal ik een aantal zaken
benoemen.
- De Coronacrisis is ons op Toutenburg natuurlijk niet ontgaan. Het was erg
spannend en dat blijft het ook. Gelukkig hebben we de afgelopen maanden de
nodige ervaringen opgedaan en hebben we veel zaken op Noorderbreedte-niveau
nu goed op de rit. Natuurlijk zijn we erg blij dat er op de locatie geen uitbraak is
geweest en dat de Werk & Dagbesteding met de nodige aanpassingen steeds is
doorgegaan. Voor een ieder is dat erg fijn. Wel heeft u, maar ook de bewoners, het
bezoek en het contact gemist. Mooi was om te zien dat er op creatieve manieren
zaken zijn opgepakt zoals muziek buiten de deur, een openlucht bingo,
behandelaren die een mooi blad uitgaven, andere behandelaren die weer heel veel
telefonisch contact hadden met bewoners, familie en collega’s, maar ook de
raamvisites. Laten we hopen dat er geen tweede golf komt en we dit akelige virus
buiten de deur kunnen houden. Bij individuele verdenkingen of vermoedens zullen
we snel gaan testen op corona. Het is fijn dat dat nu kan. Daarnaast is het zo dat
we op de locatie echt wel voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen hebben.
Iets wat gewoon heel belangrijk is. Mooi is ook om te melden dat er collega’s zijn
geweest van een aantal locaties die geholpen hebben op een locatie (bijv.
Meckama State) waar het Corona wel was uitgebroken.
- Begin juni is het nieuwe Boschhuis in gebruik genomen, u hebt het gebouw vast al
wel gezien. Dit gebouw huisvest een aantal behandelruimten zoals muziek – en
creatieve therapie. Er is ook een inloop-ontmoetingsruimte voor bewoners. De
receptie is hier gehuisvest, dit in combinatie met een klein winkeltje waar bewoners
het nodige kunnen kopen. Ook zijn de tandarts, artsen en andere behandelaren en
collega’s hier gehuisvest. Loop gerust maar eens binnen om te kijken hoe het
nieuwe Boschhuis er uitziet. Wat u ook niet ontgaan kan zijn is dat het laatste stukje
oud Toutenburg nu wordt gesloopt, binnenkort is de oudbouw echt weg! Daarna, en
dat zal na de vakantieperiode zijn, zal er nog aandacht voor de verdere inrichting
van het terrein zijn en willen we op sommige plekken het terrein ook nog veiliger
maken voor de bewoners. Dat kan deels door het terrein op een iets andere manier
in te richten, maar ook de digitale techniek ondersteunt ons hierbij. U merkt wel de
nieuwbouw is nog niet af, we moeten zeker nog een aantal punten op de bekende i
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zetten. Zoals het nu lijkt willen we in het voorjaar van 2021 de totale
nieuwbouw/terrein officieel gaan openen. Daar hoort u later meer over.
Op woensdag 4 maart is Zorgkaart Nederland langs geweest (net voordat de locatie
op slot ging) om met een aantal bewoners een interview af te nemen. Dit om helder
te krijgen hoe zij e.e.a. ervaren in Toutenburg. De scores zijn inmiddels bekend. Op
basis van 19 waarderingen scoort Toutenburg een 8.8 gemiddeld. De cijfers
variëren van een 7,0 tot een 9,7. We mogen als locatie trots zijn op dit behaalde
resultaat. Vooral ook gezien de hectische periode die achter ons ligt. Wilt u graag
inzien wat de reacties waren, dan kunt u deze vinden op de volgende site:
https://www.zorgkaartnederland.nl
Begin april hebben we afscheid genomen van Corry Voolstra. Corry heeft heel veel
jaren gewerkt op de locatie en ze heeft zich vol overgave ingezet voor o.a. de
doelgroep Korsakov. I.v.m corona konden we natuurlijk niet het afscheid nemen wat
we wilden, wel hadden de collega’s van de woningen Korsakov een zeer creatieve
manier bedacht om op gepaste wijze Corry in het zonnetje te zetten en dat is ze
goed gelukt. Een echt afscheid komt nog op een wat later moment. Ook vanaf deze
plek wil ik Corry bedanken voor haar actieve bijdrage aan alles wat met
Toutenburg/Noorderbreedte te maken heeft.
Bij afscheid hoort ook altijd weer een nieuw welkom. Nieuwe collega’s die we
verwelkomen zijn Carolien van Bruggen (specialist ouderengeneeskunde), Greetje
Visser (psycholoog) en Petra Eisma (teamcoach).
Inmiddels maken de bewoners, u en jij natuurlijk al volop gebruik van het terrein.
Zoals u weet vervoeren we bewoners die minder mobiel zijn, met onze golfkarren.
Dankzij Stichting Toutenburgfonds hebben we er twee golfkarren voor zes
personen bij gekregen. Dat is een hele waardevolle gift die bijdraagt aan het welzijn
van de bewoners. Er wordt al volop gebruik van gemaakt.

Ik wens u een goede zomer en veel leesplezier met dit Toutnieuws.
Met vriendelijke groet,
Bert Renkema, regiomanager Noorderbreedte
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Nog een laatste rondje Tout
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Hart onder de riem

Coronacrisis in het verpleeghuis,
Op 23 maart diende zich een aangename verassing aan bij de receptie van Toutenburg. Een grote blijk van
medeleven van nog een klein persoon met een groot hart. De jongedame bracht onderstaande
kunstwerken om de cliënten van Toutenburg een hart onder de riem te steken in deze voor hen moeilijke
tijd van afzondering. Namens alle cliënten en personeel heel veel dank voor deze ludieke actie!!
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De Houtwerkplaats
Op de houtwerkplaats van It Talint maakt men diverse houten producten, zoals
meubelen, woondecoratie, speelgoed. Daarnaast repareren we ook meubels.
Diverse werkzaamheden


Vervaardigen van allerlei werkstukken



Werken met de verschillende machines



Repareren van meubelen



Schilderijlijsten maken



Uitvoeren van productiewerk



Opruimen van de werkplaats

Werkzaamheden worden altijd in overleg uit gevoerd.
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Kunstwerk van de maand:

Wendy is bezig met een drieluik met gemengde technieken. Dit is het eerste kunstwerk van de drieluik.
Op het atelier is Wendy begonnen met mandala`s inkleuren. In de loop van de tijd heeft Wendy haar
kunstzinnige kwaliteiten steeds verder ontwikkeld en heeft helemaal haar draai gevonden op het atelier.
Wendy mag graag experimenteren met nieuwe en verschillende materialen.
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Sloop van oud Toutenburg
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Kunstenaar Jaap Knip maakt abstracte kunstwerken.
Hij was voormalig creatief therapeut op Nieuw Toutenburg.
Begin jaren 80 heeft hij deze muurschildering in de kapel gemaakt.
Met dit kunstwerk is hij in de avonduren mee bezig geweest.
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Vertrouwenspersoon voor de Wet zorg en dwang
Op 1 januari van dit jaar is de Wet zorg en dwang (Wzd) ingegaan Deze wet regelt de rechten van
mensen die onvrijwillige zorg ontvangen. Het gaat om zorg die de cliënt niet wil. Kleine en grote
dingen, van. In de wet heet dit onvrijwillige zorg. Voorbeelden van onvrijwillige zorg zijn:
medicijnen moeten innemen, een rolstoel op de rem, opgesloten worden, niet naar buiten mogen,
geen bezoek mogen ontvangen en je telefoon moeten inleveren op bepaalde tijden.
Deze wet geldt ook voor de bewoners van Toutenburg.
In de wet staat dat er een cliëntenvertrouwenspersoon is die ondersteuning biedt aan cliënten en
vertegenwoordigers die het niet eens zijn met de onvrijwillige zorg. Deze vertrouwenspersoon is
onafhankelijk van de zorgaanbieder.
Voor Noorderbreedte is mevrouw Nienke de Kreij aangewezen als cliëntenvertrouwenspersoon. Zij
werkt bij Quasir, deze organisatie is door de Zorgkantoren aangewezen om de
cliëntenvertrouwenspersonen voor Groningen, Friesland en Drenthe te leveren.
De Cliëntenraad heeft in februari kennisgemaakt met mevrouw De Kreij, waarbij zij uitleg heeft
gegeven over haar werk. Vanuit het kwaliteitskader moet zij iedere locatie vier keer per jaar
bezoeken. In de instellingen heeft zij een signalerende functie, en daarvoor gaat ze eerst actief haar
functie bekend maken. De bedoeling is dat zij zich ook presenteert bij onze bewoners om over haar
functie te vertellen. Op welke manier dat gaat gebeuren is nog niet bekend. Door de Cliëntenraad is
de suggestie gedaan dat zij een keer aanschuift bij de Bewonersraad.
Dit jaar is een proefjaar, bedoeld om te leren hoe dit gaat werken.
De Cliëntenraad heeft een belangrijke adviesrol bij de uitvoering van de Wet zorg en dwang. En bij
het bewaken of mensen hun leven kunnen leiden, zoals dat bij hen past. Voor Noorderbreedte en
dus ook voor Toutenburg sluit dat allemaal heel goed aan bij de visie op de zorg: dat bewoners
zoveel mogelijk zichzelf kunnen zijn en een plezierige en waardevolle invulling van de dag hebben.
De Cliëntenraad.
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Het Torentje

Bovenste zonder kap
Midden zonder klokwijzers
Onder compleet
Foto`s: David Nieuwenhuis
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Klyster en Ljurkje vieren
ook woningsdag !
Ondanks de
covid 19 maken
we er een klein
feestje van.
Met spelletjes en
om 4 uur een
toost op de
koning.
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Na afloop
een heuse
koningstoet
je en een
koninklijke
Bingo
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Nieuws van de Cliëntenraad Toutenburg
Na een periode van gewenning aan de nieuwe woon situatie van onze bewoners overkwam ons een
zeer vervelende periode van het "Corona"virus waardoor half maart een complete Lockdown plaats
vond en bezoek vanaf dat moment niet meer mogelijk was. Het terrein was voor bezoekers en ook
voor ons als leden van de cliënten raad verboden gebied. Gelukkig bleef het mogelijk voor de
bewoners van Toutenburg om bezig te blijven in werk en dag besteding. wij van de cliëntenraad
werden door de manager en het crisis team op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen op de
locatie, wij spreken hierbij ook uit dat we bewondering hebben voor het personeel welke een zware
taak hadden en hebben te vervullen.
Gelukkig is nu hopen we het ergste voorbij en zijn langzamer hand de mogelijkheden voor bezoek
weer mogelijk, en hopen dat we weer spoedig naar een normale situatie kunnen gaan. Misschien is
dit terwijl u dit leest alweer van toepassing.
De cliënten raad heeft een keer fysiek kunnen vergaderen op de locatie en ook is de bewoners raad
bijeen geweest. Hierbij is altijd een van de cr leden bij aanwezig, en u begrijpt waar het over ging,
natuurlijk de lockdown periode, het viel ons op dat er begripvol over werd gesproken en dat ze over
het algemeen goed door heen zijn gekomen en blij zijn dat bezoek weer mogelijk is en hopen een
dergelijke situatie zich niet weer voor doet.
In ons overleg met de manager hebben we uitgebreid gesproken over het hele gebeuren, en zullen
met elkaar op een later tijdstip evalueren met het oogpunt om te kijken hoe je in de toekomst met de
kennis van nu bepaalde zaken anders zou kunnen regelen, want contact met de familie is voor de
bewoners cruciaal, het bepaald voor velen de kwaliteit van leven welke hun in eens wordt
onthouden.
Per 1juli 2020 gaat de vernieuwde wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) in
werking. Deze wet brengt voor cliënten raden allerlei veranderingen zoals andere advies rechten.In
een volgende Toutnieuws zullen we daar uitgebreider op terug komen met meer inhoudelijke
informatie. De wet geeft hulp middelen om het werk van de cliënten raad mogelijkheden te bieden
die leidt tot een betere zorg die de bewoners nodig hebben.
Als u als naaste van een bewoner dit gelezen hebbende en het bij u oproept om meer van het mooie
werk van de cliënten raad te willen weten en of zou willen toe treden als lid van de raad dan kunt u
ten alle tijde contact met ons opnemen.
De cliënten raad wenst u alle een gezonde en corona vrije zomer toe.
Namens Janna Herder, Tryntsje Nicolai, Henk Erkelens en Pim van der Geest.
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Wij zijn op zoek naar u!
Wat doen wij als cliëntenraad? Wij komen op voor onze bewoners. Wat is belangrijk
voor hen. Met de nieuwbouw op stapel, proberen we zo goed mogelijk een vinger aan
de pols te houden en te inventariseren wat er zo belangrijk is voor onze bewoners.
Deze zaken bespreken we dan maandelijks tijdens het overleg en proberen wij in te
passen in de plannen. We willen bijdragen aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van
leven voor de bewoners.
Wilt u hier een steentje aan bijdragen, dan nodig ik u van harte uit om eens aan te
schuiven bij onze vergadering. Hebt u interesse, dan kunt u contact opnemen met Pim
v.d. Geest via de receptie van Nieuw Toutenburg, telefoonnummer 0511-479479.

Leden cliëntenraad
Pim v.d. Geest, voorzitter
Tryntsje Nicolai, secretaris
Janna Herder
Henk Erkelens
De voorzitter is het aanspreekpunt van de Cliëntenraad.
De Cliëntenraad is te bereiken via de receptie van Nieuw Toutenburg, telefoonnummer
0511-479479 of via mail: cliëntenraadnt@znb.nl
Website: www.nieuwtoutenburg.nl
Postadres:
Nieuw Toutenburg
T.a.v. secretariaat Cliëntenraad
Zomerweg 75
9257 ME Noardburgum
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Zomaar wat (corona) interactie……..
Op zondagochtend, even na vijf uur, kwam er net links om de hoek, na de ingang,
………. dang..dang..kritsdang..BAFrrrr, uit de donkergroene container. Spooky;
Stephen King was er niets bij. Toch maar kijken, rondom op de betonnen grondplaat,
en steeds, maar met tussenpauzes, geluiden die verdacht veel op elkaar leken.
Geen levende ziel te bekennen trouwens ook geen dauw of mistflarden boven de
weilanden aan de andere kant van de weg.
Bij de ingang de bekende corona-versperring, maar er hingen ballonnen aan;
iemand jarig of was corona voorbij?
Aan het hek twee kaartjes, met hartjes op een roze lint.
Op het paarse kaartje staat; ‘Nood breekt wet, maar nooit de grondwet. De buren’ En
wat op het gele kaartje staat is duidelijk te lezen. Na ampel overleg met de
nachtdienst werd besloten een opgeblazen handschoen te voorzien van ogen en
een mond net zoals Tom Hanks dat deed op een onbewoond eiland in de film Castaway
en de volleybal vervolgens Mr. Wilson noemde. Zie plaatje;
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Achteraf bleek dit niet van de buren van Toutenburg te komen.
Twee actie groepen hebben in de nacht van 13 op 14 juni een actie opgezet waarbij ze meerdere ballonnen
en spandoeken hebben verspreid in en om Drachten.

-
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Albert Steenstra

-

Vrijwilligerswerk in Toutenburg
De afgelopen periode in verband met het Corona is Toutenburg een tijd gesloten geweest voor bezoek en
vrijwilligers. Het is een onzekere tijd geweest voor alle betrokkenen. Gelukkig begint alles weer op gang te
komen en zijn de vrijwilligers en bezoekers weer welkom op Toutenburg. Ondertussen zijn er allerlei
nieuwe ontwikkelingen, waaronder de verhuizing naar het nieuwe Boschhuis en de sloop van het oude
gebouw zit in de afrondende fase.
Het vrijwilligerswerk komt weer in beweging in Toutenburg en zijn er de afgelopen periode vele nieuwe
aanvragen binnen gekomen. Dit biedt tevens kansen en mogelijkheden voor mensen die op zoek zijn naar
een invulling van een dag en/of dagdeel vrijwilligerswerk. Op dit moment zijn wij op zoek naar vrijwilligers
die willen helpen op de huiskamers. Bij werkzaamheden kun je onder andere denken aan koffiedrinken,
spelletjes doen, koken samen met de bewoners.
In Toutenburg willen we ook graag de mogelijkheid geven door bewoners een vrijwilliger aan te bieden die
persoonlijke aandacht heeft voor de bewoner. De vrijwilliger vult de behoefte van de bewoner aan, dit kan
heel divers zijn, zoals een wandeling, kopje koffie drinken, bezoek aan een winkel of een individuele wens
van de bewoner. Om aan de wensen van de individuele bezoekers te kunnen voldoen zijn we op zoek naar
vrijwilligers die de bewoners regelmatig een bezoekje willen brengen.
Weet je iemand die hier belangstelling voor heeft, aarzel dan niet om diegene te vragen om zijn/haar
diensten aan te bieden, Je maakt er vast en zeker iemand blij mee.
Er zijn ook diverse andere mogelijkheden om actief te zijn als vrijwilliger. Vraag het de coördinator
vrijwilligers, misschien ben jij wel onze nieuwe vrijwilliger.
De vrijwilligers die recht hebben op reiskostenvergoeding kunnen de ingevulde formulieren bij de receptie
inleveren en hier kun je ook nieuwe declaratieformulieren aanvragen.
Ik wens jou een hele fijne zomer toe.
Hartelijke groet,
Alida van der Hoek
Vrijwilligers coördinator
Tel: 06-36390552
Email: alida.van.der.hoek@nb.nl
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Facebookpagina van Toutenburg
Hallo,
Wij zijn Janny Prins en Mariethsa Blom.
Janny werkt op het activiteitenplein, en Mariethsa werkt op de Aster.
Zij zijn beheerders van de facebook pagina van Toutenburg.
Hier worden dingen op geplaats die zoals gebeuren op Toutenburg, dingen die
gemaakt worden op de dagbesteding of activiteiten die gedaan worden.
Ook worden er dingen gedeeld van de noorderbreedte site.
Hebben jullie leuke verhalen, foto’s van uitjes, of gewoon een mooi plaatje van in of
om Toutenburg mogen jullie dit door sturen naar Janny of Mariethsa.
Mariethsa.blom@nb.nl
Janny.prins@nb.nl
Groetjes,
Janny en Mariethsa.
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Kleurige puzzel
De natuur zit vol kleur. Niet alleen in bloemen, die momenteel volop bloeien. Maar
ook in vogels. Vooral hun namen leveren een kleurrijk palet op. Kunt u de juiste
kleur aan de vogelnaam toevoegen? Helemaal ingevuld leveren de rode hokjes van
boven naar beneden twee krachtige vogels!

kopmeeuw
gors
specht
strandloper
borsttapuit
reiger
ling
vink
kiekendief
keelortolaan
kwikstaart
wouw
koet
pootruiter
mus

Even spieken of de oplossing lezen? Die vind je op bladzijde 48
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Kleur
Zo groen
en onbevangen
als in de lente
ben je niet meer.
Maar is dat erg?
Herinneringen
kleuren jou
als persoon.
Ervaring
klinkt door
in je woorden.
Je bent iemand.
Geen grijstinten
in de herfst
van het leven.
Kenmerkend
is juist de kleur.
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Lied: Het zijn de kleine dingen die het doen.
Saskia en Serge
Het zijn de kleine dingen die het doen.
Dat kleine beetje zon, waar je al wekenlang op wacht,
die uitgestoken hand die je van hem niet had verwacht;
dat kleine bosje bloemen en precies op dat moment,
die onverwachte brief, als je alleen of eenzaam bent.
Refrein:
’t Zijn de kleine dingen die het doen, die het doen,
’t zijn de kleine dingen die het doen. (2x)
Die kinderstem die kleur geeft aan een saaie grijze dag,
dat onverwacht gesprek toen je het allemaal niet meer zag;
't was even net als vroeger en je kreeg weer een ballon,
het geeft het leven kleur, er is ineens een beetje zon.
Refrein: ’t Zijn de kleine dingen …
We leven in het groot, we maken veel te veel misbaar,
we praten wel maar luisteren te zelden naar elkaar;
we kijken naar één punt en veel te weinig om ons heen,
we zien geen kleine dingen en dus blijven we alleen
Refrein: ’t Zijn de kleine dingen …
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Bedankje Paaskaars

Bedankje Paaskaars
Het afgelopen jaar ben ik vanwege ziekte niet meer in Toutenburg geweest. Dit
vond ik erg jammer. Ik ben voor een langere periode opgenomen geweest in het
UMCG in Groningen. Hierna volgde zes weken revalidatie in Dokkum. Na deze periode
mocht ik tijdelijk even naar huis. In april werd ik opnieuw opgenomen in het UMCG,
ditmaal voor een zware operatie. Nu ik dit schrijf (mei 2020), ben ik gelukkig alweer
een tijdje thuis en werd ik blij verrast: door Toutenburg werd de Paaskaars bij mij
gebracht. Ik vond het prachtig en werd wel even stil. Wij willen jullie hiervoor
bedanken. De kaars heeft een mooie plek in de kamer en hopelijk tot ziens.
Groet Annie Weistra en familie.
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Foto`s van de Tún
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Veilige omgeving Toutenburg
In de vorige uitgave van Toutnieuws is aandacht besteed aan de verhuizing naar onze
nieuwe woonlocatie. Deze verhuizing ligt al even achter ons en de meeste bewoners
zijn tevreden over de nieuwe woonsituatie.
Naast vele goede ervaringen brengt de verhuizing ook enkele zorgen met zich mee.
Op de nieuwe locatie mogen bewoners zich vrij bewegen, een situatie waar we aan
moet wennen. Dit heeft geleid tot een aantal dwaalincidenten die gelukkig relatief
goed zijn afgelopen.
Deze incidenten zijn voor ons de aanleiding geweest om te kijken hoe we het terrein
veiliger kunnen inrichten voor onze bewoners. Vanuit een 2-tal perspectieven –
inrichting terrein en inzet zorgtechnologie – wordt gekeken hoe we dwaalincidenten
kunnen voorkomen en de impact van een incident kunnen beperken. Op het gebied
van het terrein is een plan gemaakt waarin meerdere opties zijn opgenomen om het
terrein veiliger te maken. Hierbij is o.a. aandacht voor:
Extra wandelpad naast de rijweg zodat bewoners niet meer over straat hoeven
Extra begroeiing op het terrein;
Minder aansluitingen op de Bossingel zodat bewoners op het eigen terrein blijven;
Plaatsen van overkappingen zodat bewoners minder neiging krijgen tot dwalen.
M.b.v. technologie wordt gezocht naar oplossingen waarbij de zorg wordt
geïnformeerd over het moment dat een bewoner de woning verlaat, slimme
deursystemen en het opzoeken van de bewoner op het moment hij verdwaald is.
De plannen voor de wijzigingen op het terrein en de inzet van extra technologie
vraagt extra investeringen. Niet alle wensen kunnen worden gerealiseerd, er dienen
dus keuzes te worden gemaakt. De komende periode worden knopen doorgehakt
waarna de aanpassingen worden doorgevoerd. Dit alles om een nog mooiere en
veilige leefomgeving voor onze bewoners te creëren.
Jan van der Wielen, Contractmanager Vastgoed & Facilitair
Jan de Haan, Implementatiemanager Zorgtechnologie
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Werk en Dagbesteding
Aangepaste Corona activiteiten

En dan opeens is er Corona en alles lijkt dan te stoppen op activiteiten gebied, maar gelukkig
kon de Werk en Dagbesteding in aangepaste vorm toch zoveel mogelijk door gaan.
Voor het Activiteitenplein betekende dit dat een aantal groepen gespitst werden, om de
afstand goed te kunnen waarborgen. Met name de beweegverenigingen en
wandelvereniging werden in kleinere groepjes en over meerdere dagen verdeeld. Dit was
mogelijk omdat het toeren en zwemmen kwam te vervallen helaas. Ook de grotere
activiteiten als de wekelijkse bingo en film middag kwam te vervallen. Maar wat ontstonden
er ook mooie verrassende spontane nieuwe activiteiten! Vaak belangeloos of tegen een
kleine vergoeding.
Een greep uit de alternatieve activiteiten;

6 april
Draaiorgel
de Fruitschalen
van Klaas en Anita Tolsma
uit Leeuwarden

7 april
Buiten bingo
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11 april
Optreden Krijn
Dijkstra
ambassadeur muziek

21 april
Buiten bingo

23 april
Muziek therapeut Sjoerd Kramer zingen/dansen
muziek maken op eigen terras.

8 mei
Dans en muziek met Éva Thoman
“Dance is for everybody” met muzikale
ondersteuning van
Sjoerd Kramer.

33

13 mei
Optreden met 3 professionele
muzikale zang talenten obv
Jolanda Zondervan

19 mei
Buiten bingo
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27mei
Optreden Krijn Dijkstra ambassadeur muziek en gitarist/zanger André Becker (bekend van het
Pink Floyd Project en het duo Kevin & Andre).

2 juni
Buiten bingo
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23 juni
Optreden
Brassband Bernlef
Met leden uit Noardburgum
en wijde omgeving.
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Nieuws uit de Pervenito
Zoals de meesten wel weten is Kees is 2019 vertrokken van Toutenburg.
Mariethsa Blom neemt Kees zijn taken waar als voorzitter van de pervenito. Ook
heeft Anneke Kamminga besloten de pervenito te verlaten.
Ook heten wij onze nieuwe leden Jeroen de Poel en
Merel Kramer welkom bij de Pervenito.
De eerste vergadering is alweer geweest van 2020 en er zijn activiteiten besproken
over die georganiseerd gaan/kunnen worden in 2020.
Zo staat het kerststukje maken en het sinterklaasfeest voor de kinderen weer op
de planning vanwege groot succes.
Omdat het altijd moeilijk is om wat te bedenken zouden wij ook graag van jullie
willen horen wat jullie leuk zouden vinden dat er georganiseerd werd. Ideeën zijn
altijd welkom bij 1 van de leden, dit zijn:
Mariethsa Blom
Liesbeth Numan
Ellie Boersma-Feenstra
Jeroen de Poel
Merel Overdijk
Bestuur van de Pervenito.
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Kunstwerk zeelandschap

Het kunstwerk met een zeelandschap heeft Wendy gemaakt voor haar broer Richard.
Richard had Wendy haar werk bewonderd in de Skuorre. Daar wordt mw. begeleid om haar kunstwerken te
maken. Richard heeft Wendy toen gevraagd om ook iets moois voor hem te maken. Dit is het prachtige
resultaat.
Techniek: Droogvilten ook wel naaldvilten genoemd.
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Keramisch Atelier

In de Skuorre is onder andere een keramisch atelier gevestigd waar bewoners hun
creatieve geest kunnen uitleven en mooie kunstwerken creëren. Bovenstaand een
tuinornament de “oermoeder” gemaakt door Sietske van Dijk.
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Uitdaging

voor de huiskamers van Toutenburg.

We vragen aan jullie de meest lekkere, misschien makkelijke, maar toch
voedzame recepten.
Wat wil de redactie met deze uitdaging bereiken? Een Toutenburg
kookboek uitgeven of een scheurkalender met de recepten en foto’s.
Dit van gerechten die op de huiskamers worden klaargemaakt. Het gaat
dan om voor- hoofd -en nagerechten die kunnen worden ingestuurd.
Graag vermelden naam van het gerecht, de ingrediënten, tijd en
kamer/persoon.
Ik geef alvast enkele voorbeelden.
Watermeloen salade voor een warme dag:
Ingrediënten : watermeloen, blaadjes munt, rode ui en feta kaas
- Watermeloen doormidden snijden en van het vruchtvlees blokjes snijden
- Rode ui dun snijden
- Blaadjes munt kneuzen ( aroma komt dan meer vrij)
Het geheel door elkaar scheppen en dan feta blokjes toevoegen.
*brie, blauwe schimmelkaas en of geitenkaas kunnen de feta vervangen en om het
nog luxer te maken kun je olijven toevoegen.
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Plaattaart met eigengemaakte pesto brandnetel
Nodig Plaattaart : bladerdeeg ( uit de vriezer, wel ontdooien), yoghurt, courgette,
paprika, rode ui, basilicum blaadjes, Italiaanse kruiden en kaas ( Parmezaanse of
Mozzarella)
Pesto Brandnetel: toppen van *brandnetels, teentje knoflook, pijnboompitten,
olijfolie
Kook water in de steelpan en blancheer 2 minuten de toppen van de brandnetels tot
ze slinken. Hierna afgieten.
Pijnboompitten kort roosteren in koekenpan. Teentje knoflook snijden
Ingrediënten in de keukenmachine hakken en pureren met toevoegen van olijfolie.
Oven aanzetten op 200 graden
Opmaak Plaattaart.
Bladerdeeg tegen elkaar leggen op de bakplaat ( op bakpapier). Inprikken met de
vork.
Courgette, paprika, rode ui snijden.
Pesto door de yoghurt roeren en hier het bladerdeeg mee bedekken. Hierop
verdelen de courgette, paprika en rode ui en strooi en Italiaanse kruiden over.
Afdekken met Parmezaanse kaas of Mozzarella.
In de oven bakken en na ongeveer 20 minuten eruit halen.
Basilicum blaadjes voor de smaak strooien over de plaattaart.
*je kunt ook zevenblad (onkruid) gebruiken

Plaattaart recepten zijn eindeloos. Hiervoor zijn de
groenten uit eigen tuin prima geschikt.
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Snelle en voedzame lunch
Ingrediënten: rucola sla, komkommer, ui, tomaat, olijf, feta en of vis ( bijv.
tonijn of zalm en mag uit blik) + olijfolie extra vierge
Snij de komkommer, ui, tomaat en olijf in partjes. Schep de ingrediënten
door elkaar, voeg de feta en- of vis toe en sprenkel er wat olijfolie over.
Verdeel de rucola over de bodem van de kom of het bord en maak het
bord op met de gesneden groente/feta of groente/ vis.

Natuurlijk horen we graag wat bij jullie favoriet is en waarvan wordt
gesmikkeld en gesmuld. Je recept kun je sturen naar de redactie van
Toutnieuws.
Wij hebben er ZIN in en zien jullie favorieten graag komen.
Tryntsje ( cliëntenraad en redactie lid)
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Zomeraanbieding!
OP = OP!

Zakjes rest hout, ideaal voor de vuurkorf!

1 zakje voor €2,- en
3 zakjes voor €5,-

* Daarnaast verkopen wij uiteraard ook nog
haardhout in zakjes en onze bekende
aanmaakhoutjes.

Zakjes hout kunnen wij bij u thuis bezorgen voor een kleine vergoeding 

Voor vragen of bestellingen kunt u contact opnemen met de Tuin!
Telefoon nummer: 0613246093
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Haardhout te
koop!
Wij veranderen onze prijzen!
Vanaf heden verkopen wij alleen nog eiken hout in zakjes.
Zakjes hout, ongedroogd:
Zakje gekloofd haardhout €43 zakjes voor €10,Zak aanmaakhoutjes €2,3 zakjes voor €5,-

Zakjes hout kunnen wij bij u thuis bezorgen voor een kleine vergoeding 

Voor vragen of bestellingen kunt u contact opnemen met de Tuin!
Telefoon nummer: 0613246093
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Oud ijzer!
Wist u dat u op de tuin ook uw oude elektrische
apparaten en ander oud ijzer kunt inleveren?
Wij demonteren graag uw oude apparaten!
Bij een grote hoeveelheid
kunnen wij dit in
overleg ook bij u thuis komen
ophalen.
Wat is oud ijzer precies?
Er kan meer ingeleverd worden
dan u denkt!
Denk hierbij niet alleen aan alle
apparaten met snoeren, maar
ook aan blikjes, deksels van
potjes, etc.!

Voor vragen kunt u contact
opnemen met de Tuin.
Telefoonnummer:
0613246093
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Plaatsing Boschhuis
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Nieuwe Boschhuis
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Oplossing

Oplossing kleurige puzzel: zeearend buizerd
Zwartkopmeeuw
geelgors
zwarte specht
paarse strandloper
roodborsttapuit
zilverreiger
groenling
goudvink
blauwe kiekendief
bruinkeelortolaan
witte kwikstaart
zwarte wouw
purperkoet
groenpootruiter
roodmus
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Websites
Facebook pagina: facebook.com/nieuwtoutenburg
Nieuw Toutenburg: www.nieuwtoutenburg.nl
Info en nieuws nieuwbouw:
www.noorderbreedte.eu/nieuw-toutenburg/dit-is-nieuw-toutenburg/nieuwbouwtoutenburg
Zorggroep Noorderbreedte: www.noorderbreedte.eu
Online portaal: www.noorderbreedteinfo.nl/nieuw-Toutenburg
www.hersenletsel.nl
www.mantelzorg.nl
www.demantelzorg.nl
www.stichtingpdl.nl
www.korskovkenniscentrum.nl

49

Vaste agenda
Receptie 0511-479479
De receptie is alle dagen geopend van 07.00-17.45 uur
Kas 0511-479442: maandag 17.00-19.00 uur
Winkel
Elke dag geopend van 9.00 tot 11.30 uur en 14.30 tot 17.00
Boschhuis
Dagelijks van 15.30 tot 17.30 uur voor bezoek.
Het Boschhuis is open op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, en vrijdag van
09.30 uur tot 11.30 uur en 13.30 tot 15.30 uur voor inloop activiteiten voor
bewoners..
Tussen 12.00 uur en 13.00 uur kan de lunch of warme maaltijd in It Talint genuttigd
worden vanaf september.
Logopedie
Roos Rimket
Diëtiste
Tineke Nieuwland: donderdag
Maatschappelijk werk
Alie Ferwerda: elke dag behalve woensdag
Geestelijke Verzorging
Berdien Wijnalda: dinsdag en donderdag
Psychologie
Annemarieke Versteeg: dinsdag, woensdag en donderdag
Greetje Visser: woensdag en donderdag
Ellen Okkemat: maandagmiddag, donderdagochtend en vrijdag
Ergotherapie
Wilma Vink: woensdag
Fysiotherapeut
Sanne Beentjes: Maandagochtend, dinsdag en donderdagochtend
Alie Wiep de Boer: vrijdag telefonisch bereikbaar
Non-verbale therapieën
Creatieve therapie: Jan Vijver: donderdag en vrijdag
Muziektherapie: Sjoerd Kramer: maandagmiddag, woensdag en donderdag
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Openingstijden Werk & Dagbesteding
9:30 - 11:30 uur en 13:30 - 15:30 uur
Skuorre: maandag, woensdag en donderdag
Houtwerkplaats: maandag, woensdag en donderdag
Tuin: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagochtend
Activiteitenplein: maandag, dinsdag + avond, woensdag,
donderdag, vrijdag en zaterdagmiddag + avond
Openingstijden tweedehands kledingwinkel
Tijdens de openingstijden van de Skuorre
Kapster:
Beata (06-41146688): woensdag en vrijdag
Pedicure:
Voetverzorging: € 30,00
Handverzorging: € 6,00
De ene week op maandag en andere week op donderdag
Tineke v.d. Heide 06-53570087 / t.vd.heide-bouma@hetnet.nl
Op afspraak:
Arts (specialist ouderengeneeskunde)
Teamleider
------------------------------------------------------------------------------------------Specialisten die in Nieuw Toutenburg komen:
Opticien: alle bewoners worden door de opticien gezien; via Medisch centrum
Oogarts (komt 2x per jaar): op verwijzing specialist ouderengeneeskunde
Neuroloog (1e dinsdag van de maand): op verwijzing specialist
ouderengeneeskunde
Dermatoloog (op afspraak): op verwijzing specialist ouderengeneeskunde
Cardioloog (1x per jaar pacemakercontrole): op verwijzing specialist
ouderengeneeskunde
Tandarts en preventieassistent (elke woensdag): zien alle nieuwe bewoners;
materiële vragen rechtstreeks via tandarts (briefje laboratorium); andere vragen via
specialist ouderengeneeskunde
------------------------------------------------------------------------------------------Vertrouwenspersoon
Nellie de Jong
email: nellie.de.jong@znb.nl
Tel. 06-27744729
Klachtenfunctionaris
Colette Vijfhuizen-Oskam
email: Colette.Vijfhuizen@ZNB.nl
Tel. 06-30858530 (u kunt altijd een berichtje inspreken)
Schriftelijk naar:
Mw. C. Vijfhuizen-Oskam
p/a Noorderbreedte Project & Adviesbureau
Postbus 888
8901 BR Leeuwarden
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Abonnement Toutnieuws
Elk eerste contactadres van een bewoner krijgt gratis een exemplaar van Toutnieuws
toegezonden. Regelmatig bereiken ons echter verzoeken of het mogelijk is een
abonnement te nemen op Toutnieuws.
Dit is mogelijk. Uiteraard zijn hier kosten aan verbonden. Per jaargang, 2 nummers, is
de abonnementsprijs, inclusief verzending €12,50. Om de kosten zo laag mogelijk te
houden worden geen acceptgirokaarten verzonden.
U wordt vriendelijk verzocht het bedrag jaarlijks over te maken op rekeningnummer
NL76 RABO 0123 4581 53, t.n.v. Stichting Nieuw Toutenburgfonds o.v.v. Toutnieuws.
Wanneer u zich op wilt geven als abonnee kunt u onderstaand strookje ingevuld bij de
receptie inleveren of sturen naar het secretariaat Nieuw Toutenburg, Zomerweg 75,
9257 ME Noardburgum.
......................................................................................................…………………
Ondergetekende abonneert zich m.i.v. …………..………….(datum) op Toutnieuws
Naam: ……………………………………………………………………………………………………..
Adres: ……………………………………………………………………………………………………..
Woonplaats en postcode: ……………………………………………………………………….
Familielid/kennis van bewoner: ……………………………………………………………..
Datum……………………………………………………………………………………………………….
Handtekening: …………………………………………………………………………………………
NB: Elk eerste contactadres van een bewoner krijgt gratis Toutnieuws
toegezonden.
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Stichting Nieuw Toutenburgfonds
Bovengenoemd fonds houdt zich o.m. bezig met fondswerving. Deze binnengekomen
gelden worden besteed aan projecten of voorzieningen die ten goede komen aan het
leven en welzijn van de bewoners van Nieuw Toutenburg. Uit het zorgbudget kunnen
deze extra’s niet bekostigd worden.
Uw financiële hulp hebben we daarom hard nodig. Tevens melden we u dat we een
ANBI status hebben waardoor giften aan het Nieuw Toutenburgfonds aftrekbaar zijn
voor de belasting.
Bon uitknippen en opsturen aan:
Stichting Nieuw Toutenburgfonds
Zomerweg 75
9257 ME Noardburgum
Wilt u nadere informatie, bel dan met het bestuur: tel.0511-479479
......................................................................................................…………………
Ondergetekende wil zich aanmelden als donateur:
O Ik geef als donateur jaarlijks een bedrag van € …….
O Ik stort een eenmalige gift van € ……
O Ik maak mijn bijdrage over op rekeningnummer NL76 RABO 0123 4581 53
t.n.v. Stichting Nieuw Toutenburgfonds Noardburgum
Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Postcode: …………………………………………………………………………………………………………………..
Woonplaats: ……………………………………………………………………………………………………………….
Tel.nr.:………………………………………………………………………………………………………………………..
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